Muurvast op je kleedje

Ultimusician Drumblocks
In de vorige editie van Slagwerkkrant schreven we al een nieuwsbericht over JK
Drumplates, die het concept van Drumplates heeft overgenomen, maar er is nog
een nieuwe speler op de markt die een drumkleed met kunststof blokjes aanbiedt:
Ultimusician Drumblocks.

U

ltimusician doet op zich
niets nieuws; net als de
originele Drumplates en
JK Drumplates maken ze een
harige ondergrond – in dit geval
een stevig vloerkleed – en leveren
ze daar een aantal kunststof
blokken bij. Die blokken zijn aan
de onderkant voorzien van stevig
klittenband, waarmee je je set-up
op het kleed kunt vastzetten. Bij
een eerstvolgend optreden zet je
in een handomdraai de standaards weer op de juiste plek.
Daarnaast zorgen de blokken
ervoor dat tijdens het optreden
niets verschuift.
De hele Drumblocks set bestaat uit een kleed in risermaat,
vijftien kunststof blokken en
twee stickervellen met gekleurde
stickers die je op de blokken kunt
plakken. Voor ieder setje blokken is er een aparte kleurcode en
staat er een handige beschrijving
op, zodat zelfs je bandleden de
stands op de juiste plaats kunnen
zetten. Met vijftien blokken kom
je er op papier voor een vijfdelige
set met twee bekkenstandaards

net twee tekort: drie voor een
bekkenstandaard, drie voor je
hihat- en snaredrumstandaard
en drie voor je floortom maakt
vijftien, maar eigenlijk wil je er
ook nog twee hebben voor de
bassdrumpootjes. In de praktijk
blijkt echter dat je met minder
blokken ook prima uit de voeten
kunt. Met twee blokken staat je
bekkenstandaard namelijk ook al
heel stevig, en je snaredrum staat
eigenlijk zonder blokken ook automatisch op vrijwel dezelfde plek.
De blokken die overblijven
kun je goed gebruiken om bijvoorbeeld de linkerkant van je
twinpedaal op z’n plek te zetten,
of om een extra bekkenstandaard
van een plekje te voorzien.
Mocht je nu toch extra blokken
willen hebben: Ultimusician verkoopt de Drumblocks ook per
setje van twee, voor € 14,95, dus
dat is qua kosten te overzien.

Lichter
Het ontwerp van de Ultimusician
Drumblocks lijkt veel op dat van

de originele Drumplates blokken, maar ze zijn aanzienlijk
lichter in gewicht. Waar de
Drumplates blokken massieve
kunststof blokken waren, zijn de
Drumblocks opgebouwd uit een
soort kunststof skelet van zo’n
drie millimeter dik.
Verstevigingsribben zorgen ervoor dat de blokken meer dan
solide genoeg zijn. Per blokje
scheelt het misschien slechts een
ons in gewicht, maar op een heel
kleedje met blokken is dat een
substantiële gewichtsbesparing.
Het klittenband onder de
blokken is niet van de industriële
kracht die de Drumplates
vroeger hadden. Daar had je
bijna een koevoet nodig om de
blokken weer los te krijgen.
Niettemin is het klittenband
stevig genoeg. Met een krachtige
ruk krijg je de blokken goed los,
maar zeker als je langzaam trekt
hebben de blokken meer dan
voldoende grip.
Ook tijdens het vervoer blijven
de blokken prima zitten, Het
Drumblocks kleed wordt nogal

DE FEITEN
• drumkleed met 15 kunststof
blokken voorzien van klittenband
• inclusief 24 stickers voor
aanduiding van de set-up
• prijs: € 189,-

HET OORDEEL

+

• blokken zitten stevig
genoeg en zijn toch
makkelijk te verplaatsen
• kleed en Drumblocks zien
er strak uit

–

• tas of zak voor vervoer zou
welkom zijn

DE CONCURRENTIE
• JK Drumplates
• Drumplates (niet meer nieuw
leverbaar)
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strak opgevouwen geleverd en het
duurt even voordat de vouwen echt
uit het kleed zijn gezakt. Met de
blokken óp het kleed kun je het
voor het vervoer beter oprollen dan
opvouwen, en dan is het jammer
dat er geen zak of handig draagsysteem is meegeleverd.

Kortom
De Ultimusician Drumblocks
doen hun werk prima, en het
kleed ziet er strak uit en is keurig
afgewerkt. Wat dat betreft heb je
aan de Drumblocks prima waar
naar geld. De looks zijn dik in
orde, en de Drumblocks maken
het leven van de veelspelende
drummer die vaak van set-up
wisselt aanzienlijk makkelijker.
Importeursreactie: zie pagina 67

